Zápis ze
SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN
KOMUNITNÍHO PLÁNOVONÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
MĚSTA ZÁBŘEH
Téma: vyhodnocení procesu KPSS za uplynulé období, tvorba 3. komunitního plánu
sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2016 - 2018
Datum: 27. listopadu 2014 v 9:30 hodin
Místo setkání: Katolický dům, Sušilova 38, Zábřeh
PROGRAM
9:30 Úvod, přivítání - koordinátorka KPSS Bc. Jana Kapplová
9:35 Úvodní slovo vedoucí ŘS – PaedDr. Božena Sojáková
9:45 Vystoupení hostů – RNDr. Mgr. František John, Ph.D. a PaedDr. Karel Crhonek
10:10 Prezentace vedoucích pracovních skupin:
o I. PS KPSS Mgr. Petra Grycová
o II. PS KPSS Bc. Veronika Kylarová
o III. PS KPSS Růžena Vinklerová
o IV. PS KPSS Bc. Miroslava Machová
10:30 Přestávka
11:00 Metodická podpora z IP Olomouckého kraje k tvorbě 3. komunitního plánu –
Bc. Lenka Tichavská
12:00 Diskuse
1. Koordinátorka KPSS Jana Kapplová přivítala všechny přítomné účastníky a všem
členům pracovních skupin poděkovala za jejich práci.
2. Vedoucí Řídící skupiny KPSS Božena Sojáková také poděkovala všem členům za jejich
aktivitu a práci v pracovních skupinách a vyjádřila potřebu jejich další účasti při
tvorbě 3. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období
2016-2018.

3. Pan starosta František John vyjádřil podporu procesu KPSS od vedení města Zábřeh.
Poděkoval všem členům pracovních skupin a stejně tak všem poskytovatelům
sociálních a navazujících služeb. Co se týče organizačního zajištění procesu v novém
volebním období, tak Výbor KPSS ustanoven nebude.
Obdobně jako v roce 2014 jsou i pro rok 2015 v rozpočtu města Zábřeh vyčleněny
finanční prostředky na grantovou politiku v sociální oblasti.
V závěru pan starosta zmínil reakce Olomouckého kraje na reflexi obecních
komunitních plánů ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém
kraji.
4. Vedoucí I. PS Senioři Petra Grycová vyhodnotila naplňování cílů a opatření 2.
komunitního plánu. Všechna opatření se daří naplňovat, mimo opatření – zahájení
provozu Domova se zvláštním režimem a opatření vznik Domova pro osoby se
zdravotním postižením.
5. Vedoucí II. PS Lidé s postižením Veroniku Kylarovou zastoupila paní Vlasta
Škrabalová. Cíle a opatření 2. komunitního plánu se také daří naplňovat. Co se nedaří,
tak je naplňování opatření - příprava podkladů pro vybudování chráněného bydlení
pro osoby s mentálním postižením.
Součástí tohoto bodu byla diskuse na téma dalšího využití Domova penzionu Zábřeh a
Domova penzionu Hněvkov. Dle názorů členů KPSS by měl Penzion Zábřeh sloužit
jako chráněné bydlení a Penzion Hněvkov jako bydlení pro sociálně slabé seniory.
6. Vedoucí III. PS Růžena Vinklerová vyhodnotila naplňování cílů a opatření 2.
komunitního plánu za pracovní skupinu Děti, mládež a rodina. I zde se daří naplňovat
jednotlivé cíle a opatření.
Členové PS se také intenzivně věnovali problematice drogové prevence ve školách.
18.9.2014 proběhlo setkání k drogové problematice ve městě Zábřeh, jehož
výstupem je mnoho návrhů řešení, které by měly přispět ke zlepšení celkové situace
ve městě.
7. Vedoucí IV. PS Osoby v krizi Miroslava Machová vyhodnotila naplňování cílů a
opatření za tuto pracovní skupinu. Cíle a opatření se daří průběžně naplňovat.
Povedlo se splnit zejména společné opatření III. a IV. PS – příprava podkladů pro
zajištění a udržení 3. stupně soc. bydlení.
8. Metodička KPSS Lenka Tichavská seznámila členy pracovních skupin s některými
kroky, které nás čekají při tvorbě 3. komunitního plánu.
 Přípravná fáze zahrnuje tyto aktivity: aktualizace organizační struktury KPSS,
vyhodnocení 2. komunitního plánu, aktualizace komunikačního plánu,
rozpracování SWOT analýz
 Popisná fáze zahrnuje: zpracování sociodemografické analýzy, zpracování
SWOT analýz, zpracování analýzy potřebnosti soc. služeb, aktualizaci katalogu
poskytovatelů
 Tvorba plánu

 Implementace 3. komunitního plánu
Dále byla Řídící skupině KPSS nabídnuta další metodická podpora, kterou členové
Řídící skupiny přijali. Další metodická podpora proběhne 8. ledna 2015 v 8:30
hodin na jednání Řídící skupiny KPSS.

V Zábřehu dne 4.12.2014

zapsala Jana Kapplová

